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1. BEVEZETÉS 
 

A méhnyakrák a nık 2. leggyakoribb malignus daganata a világon, a fejlett 

országokban a 3. helyet, a fejlıdı országokban az elsı helyet foglalja el gyakoriságban. 

Hazánkban az új esetek száma évente 1500 körül van, sajnálatosan a halálozás 500 

körüli. A citológiai szőrıvizsgálatok bevezetése lehetıvé tette, hogy már a rákelıtti 

elváltozásokat, mai terminológia szerint cervicalis intraepithelialis neoplasiának (CIN), 

illetve a citológiai elnevezés alapján „squamous intraepithelialis lesion”–nak (SIL) 

nevezett eltéréseket, valamint az in situ carcinomákat (CIS) is felismerjük. A méhnyakrák 

kóroka sokáig rejtve maradt. Harald zur Hausen professzor munkássága egyértelmően 

bizonyította a humán papilloma vírus (HPV) nagy kockázatú típusainak kórokozó 

szerepét a méhnyakrákban, melynek jelentıségét elismerve a professzor 2008-ban Nobel 

díjban részesült.  

 Az elmúlt években a sejtadhéziónak egyre nagyobb jelentıséget tulajdonítottak a 

tumorok kialakulásában és progressziójában. A sejtkapcsolatok létrejöttében a plazma 

membrán speciális fehérjéinek jelentıs szerepe van. A sejtek között, valamint a sejt és 

extracellularis matrix (ECM) között kialakult kapcsolat hatására a sejtben válaszfolyamat 

indul el, mely legtöbbször a cytoskeleton átrendezıdésében, a kinázok aktiválódásában, 

további foszforilációjában nyilvánul meg.  

Az endothel és epithel sejtek között többféle sejtkapcsoló struktúra 

különböztethetı meg, némileg eltérı funkcióval. Ezen sejtkapcsoló struktúrák az 

úgynevezett zonula occludens vagy „tight junction” (TJ), a zonula adherens, a 

desmosoma (macula adherens), a hemidesmosoma és a gap junction.  

 A TJ folyamatos, körkörös, övszerő struktúra az epithelialis és endothelialis sejtek 

apicalis és basolateralis határán. A sejt polaritásának biztosítása mellett (“fence” vagy 

kerítés funkció) a TJ-k részt vesznek a diffúzió, a víz és oldatok transepithelialis 

áthaladásának szabályozásában, valamint a szelektív protein transzportban (barrier vagy 

kapu funkció). Emellett a TJ-t alkotó molekulák a membránból kiinduló szignálokra is 

reagálnak, és a jelátvitelben is szerepet játszanak. 

 A TJ molekuláris felépítésének megismerése S.Tsukita japán kutató és 

munkacsoportjának nevéhez főzıdik. Az elsı TJ fehérjét 1993-ban izolálta 

munkatársaival, melyet a zonula occludens alapján occludinnak neveztek el, melyet 
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további alkotórészek, 1998-ban a TJ gerincét alkotó claudinok felfedezése követte.  

Jelenleg a claudin család 24 típusa különíthetı el emberben. 

 Az egyes claudinok dinamikus interakciója az embriogenezis és a differenciáció 

során is megfigyelhetı. A claudinok kapcsolatban állnak a cytoskeleton aktin 

komponenseivel és az intracellularis jelátviteli mechanizmusokban is részt vesznek. Az 

egyes claudin típusok összetétele, eloszlása jellemzi a sejteket, szöveteket, az u.n. claudin 

mintázat meglehetısen állandó normális körülmények között. Számos adat utal arra, hogy 

a claudinok fokozott vagy csökkent expressziója a carcinogenesisben is szerepet játszik, 

legalábbis kóros eltérésük számos tumorban megfigyelhetı. A daganatok kialakulásában 

és terjedésében a tumorsejtek disszociációja döntı fontosságú. A daganatsejtek egyik 

jellemzıje, hogy elvesztik polaritásukat és specifikus funkciójukat és ez összefügghet a 

claudinok alterációival, mely számos tumorban megfigyelhetı. 

 
 
2. CÉLKIT ŐZÉS 
 

Az irodalom adatai alapján bizonyítottnak tekinthetı, hogy a TJ fehérjék 

expressziója változik a carcinogenesis és a daganatok progressziója során. A fenti adatok 

felvázolták a TJ statikus-dinamikus modelljét, az alkotó fehérjék kapcsolatát. A külsı 

hatásokra a TJ szerkezete és funkciója megváltozik, mely az alkotó fehérjék expressziója 

változásának függvénye.  

 A cervix hámszerkezete, mint kifejezetten polarizált, „rezisztens” hám, fokozottan 

érzékeny a sejtkapcsolatokban beálló eltérésekre, mely a neoplasia során megfigyelhetı, 

azonban ennek molekuláris alapjai nem teljesen tisztázottak.  

Ezen ismeretekre és irodalmi adatokra alapoztuk hipotézisünket, mely a következı: 

 A TJ egyes protein összetevıi már a carcinogenesis korai szakaszában 

változnak, eltérnek a normális sejtkapcsoló struktúrák összetételétıl. 

Feltételezésünk szerint a cervix praemalignus elváltozásaiban már észlelhetık a TJ-t 

alkotó egyes fehérjék, elsısorban a ”gerincet” képezı claudinok expressziójának 

eltérése és ez dinamikusan alakul a praemalignus-malignus progresszió folyamán. 

Feltételezzük, hogy a CIN I-III, CIS szakaszokban, majd a daganat inváziójával a 
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TJ fehérjék eltérı expressziós mintázata alakul ki, mely jellemzi az egyes 

szakaszokat, az elváltozás elırehaladott voltát.  

 A fenti hipotézis igazolására a következı kérdések megválaszolását tőztük ki 

célul, melyre nem találtunk adatot az irodalomban: 

 

2.1. Mennyire jellemzı a cervicalis hám claudin mintázata normális, nem 

daganatos állapotban? Milyen claudin típusok jellemzik az ép cervicalis hámot? 

2.2. Változik-e az egyes claudinok expressziója, claudin mintázata a praemalignus 

CIN léziókban? 

2.3. Milyen mértékben változnak az egyes claudin típusok és ezek közül melyek 

jellemzik legkifejezettebben a cervix korai és elırehaladott daganatos elváltozásait? 

2.4. Van-e különbség az in situ carcinoma (CIS), a CIN I/II és az invazív rák 

claudin mintázatában és az egyes claudin típusok expressziójában? 

2.5. Az occludin expresszió változik-e a cervicalis carcinogenesis során és 

lokalizációja, valamint változásának iránya korrelál-e a claudinokkal? 

2.6. Van-e összefüggés a HPV receptor proteoglikán, a syndecan-1 expresszió, az 

occludin és a claudinok expressziójában a cervicalis carcinogenesis korai, elsısorban 

premalignus szakaszaiban? 

2.7. A cervicalis carcinognesis során észlelt TJ protein eltérések felhasználhatók-e a 

daganatelıtti elváltozások diagnosztikájában? 

 
 
3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. Betegek és vizsgálati minták 
 

Az anyagot a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nıgyógyászati 

Klinikájának betegeibıl diagnosztikus és kuratív célból eltávolított, és a II. sz. 

Pathologiai Intézetben feldolgozott portio uteri mintákból nyertük. A vizsgálatokhoz 

rendelkeztünk a Regionális Etikai Bizottság engedélyével (172/2003.). Összességében 

105 biopszia és sebészi exstirpáció során eltávolított portio mintát dolgoztunk fel, 

melyek diagnózisa a következı volt; normális cervix (n=20), cervicalis intraepithelialis 
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neoplasia (CIN) Grade I (n=10), CIN II (n=17), CIN III (n=10), carcinoma in situ (CIS) 

(n=15), valamint invazív laphámrák (T1 és T2, n=33). 

 

3.2. Hisztológia és immunhisztokémia 

 

A minták kezelése a SE II.sz. Patológiai Intézete biopsziás laboratóriumi 

protokollja szerint formalin fixálás és paraffin beágyazással történt. A diagnózis 

megállapítása haematoxilin-eosin (H&E) festett metszeteken alapult.  

Deparaffinálás után a metszeteken imunhisztokémiai reakciókat végeztünk. 

Specifikus primer antitestként monoclonalis (claudin-2, -4, syndecan-1 ellenes) és 

polyclonalis (claudin-1, -3, -7, occludin ellenes) antitesteket használtunk (Zymed Inc., 

(San Francisco, CA, USA, Serotec Ltd, Oxford, UK). A megfelelı biotinizált másodlagos 

antitesteket (Ventana Medical System Inc., Tucson, AZ, USA) avidin-biotin-peroxidáz 

reakció követte, a vizualizálást diaminobenzidinnel  végeztük. 

A nem specifikus reakció kimutatására negatív kontrollokat használtuk: az 

elsıdleges antitestet nem-immun nyúl illetve egér szérummal (Zymed), valamint PBS-sel 

helyettesítettük, a primer antitestnek megfelelı hígításban. Pozitív kontrollként a claudin-

1 kimutatása esetén bırt, a claudin-2, -3, -4-hez colon és endometrium nyálkahártyát, a 

claudin-7-hez emlıszövetet használtunk.  

Az immunreakció lokalizációját a normális többrétegő el nem szarusodó laphám 

sejtrétegeiben elemeztük; így a basalis, parabasalis, intermedier és felszínes rétegben és 

meghatároztuk a pozitív sejtek számát. A CIN léziókban, valamint a carcinomákban 

ugyancsak a laphámeredető diszplasztikus, illetve tumorsejtek között határoztuk meg a 

pozitívan reagáló sejtek számát, a mirigykomponensek reakcióját nem értékeltük.  

Az immunhisztokémiai reakciót szemikvantitativ módon analizáltuk: 10 random 

szelektált területet választottunk ki metszetenként, 20x-os objektív nagyítással, 

látóterenként 100 sejtet számolva. A pozitívan reagáló sejtek számát százalékban adtuk 

meg, majd a további értékeléshez pontrendszerbe illesztettük (0-5 pont). A statisztikai 

számolást a MANN-Withney U teszttel végeztük, amely során az immunhisztokémiai 

pont értékeket hasonlítottuk össze a különbözı csoportokban. Az értékeket 
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szignifikánsnak tekintettük p<0,05. A korrelációs koefficienst a Spearmann rank 

módszerrel elemeztük. 

 
 
4. EREDMÉNYEK 
 

4.1. A normális cervicalis hám claudin mintázata 

Az egyes TJ molekulák eltérı módon expresszálódtak a hám különbözı 

rétegeiben: a claudin-1, -4 és -7 a suprabasalis és intermedier rétegben,  a claudin-2 és az 

occludin a basalis sejtrétegben  volt detektálható. A claudin-2 kivételével, mely 

granularis reakciót adott, a többi vizsgált molekula membranózus rajzolatot mutatott 

immunhisztokémiai módszerrel. A claudin-3 nem volt jelen a laphámban. A claudin és 

occludin eloszlás nem mutattott lényeges eltérést a vizsgált mintákban. 

 

4.2.  A claudinok vizsgálata a cervix praemalignus elváltozásaiban (CIN) és  

in situ carcinomájában (CIS )  

A normális hámban észlelt TJ protein mintázat változását észleltük a cervicalis 

carcinogenesis során. A claudin-1, -2, -4, és -7 expresszió szignifikánsan növekedett 

(p<0,0001) a CIN I/II elváltozásokban, a claudin-1 és -7 a CIN III/CIS léziókban is 

szignifikánsan nagyobbnak bizonyult a normális hámhoz viszonyítva (p<0,0001). A 

claudin pozitív sejtek számának fokozatos növekedése volt megfigyelhetı a hám felsıbb 

rétegei felé a magasabb fokozatú CIN elváltozásokban. A claudin immunmorfológiai 

megjelenése, azaz membranózus vagy granularis jellege nem változott a normális 

hámhoz viszonyítva a daganatos progresszió során. A claudint expresszáló sejtek intenzív 

reakciója élesen elhatárolta a dysplasia-anaplasia jeleit mutató sejteket a környezı, 

morfológiailag épnek tekinthetı sejtrétegtıl. Claudin-3 az intraepithelialis neoplasiákban 

nem volt megfigyelhetı. 

 

4.3. A claudinok vizsgálata invazív cervicalis laphámrákban  

Az invazív laphám carcinomában csökkent a claudinok expressziója a CIN/CIS 

elváltozásokhozhoz viszonyítva, azonban a csökkent expresszió a T1+T2 stádiumban 

még mindig meghaladta a normális cervicalis laphámban mért értékeket. 
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A claudin-4 kivételével a normális hámhoz viszonyított claudin expresszió emelkedés 

magasan szignifikáns volt (p<0,0001). A CIN I/II és invazív carcinomát összehasonlítva, 

a claudin-2, -4, -7 jelentısen csökkent (p<0,0001), a claudin-1 változatlan expressziót 

mutatott. A CIN III/CIS és invazív carcinomát összehasonlítva, a legkifejezettebb 

csökkenést a claudin-1-ben észleltük (p<0,0001), ezt követte a claudin-2 (p=0,0006), 

azonban a claudin-4 és -7 eltérése nem volt szignifikáns, bár a tendencia megfigyelhetı 

volt. 

 

4.4. Az occludin expressziója a CIN/CIS léziókban 

Az occludin a normális hámban a basalis sejtrétegben volt jelen, az intenzív 

pozitív reakció csökkent a CIN/CIS léziókban, azonban a pozitívan festıdı sejtek száma 

a hám felsıbb rétegeiben is megfigyelhetı volt, azok nagyobb számban voltak jelen. A 

CIN III/CIS léziókban a reakció fokális jellegő volt. 

 

4.5. A syndecan-1 expressziója a CIN/CIS léziókban 

A syndecan-1 reakció intenzitása, mely a normális cervicalis hámban intenzív 

membranózus festıdést mutatott a parabasalis és intermedier rétegekben, nem változott a 

CIN I-III léziókban és kiterjedt a hám felsıbb rétegeire. A reakció intenzitása azonban 

csökkent és gócossá vált a CIS-ben.  

 
 
 
 
5. ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 

5.1. A normális human cervicalis laphám claudin mintázata és occludin 

expressziója jellegzetes és állandó.  

A világon elıször vizsgáltuk több TJ molekula expresszióját normális emberi cervicalis 

laphámban. Megállapítottuk, hogy az egyes TJ molekulák eltérı módon expresszálódnak 

a hám különbözı rétegeiben és a claudin-3 nincs jelen a laphámban. A jellegzetes claudin 

eloszlás jól jellemzi a cervicalis laphám egyes sejtrétegeit.  
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5.2. A cervix praemalignus elváltozásaiban (CIN I-III) és in situ 

carcinomájában (CIS) megváltozik a claudinok expressziója a normális hámhoz 

viszonyítva, a vizsgált claudinok expressziója jelentısen növekszik. Vizsgálataink 

elıször bizonyították a világon, hogy a cervicalis intraepithelialis neoplasia 

különbözı fokozataiban az egyes claudinok mennyisége nem csökken, hanem 

változó mértékben fokozódik.  

 

5.3. Az invazív laphám carcinomában csökkent a claudinok expressziója a 

CIN/CIS elváltozásokhozhoz viszonyítva, azonban a csökkent expresszió a T1+T2 

stádiumban még mindig meghaladta a normális cervicalis laphámban mért 

értékeket. 

A CIN III/CIS és invazív carcinomát összehasonlítva a legkifejezettebb csökkenést a 

claudin-1-ben észleltük. 

   

5.4. Az occludin a normális hámban a basalis sejtrétegben adott reakciót, 

melynek intenzitása csökkent a CIN léziókban. A gyengébben pozitiv sejtek száma 

azonban a hám felsıbb rétegeiben is megfigyelhetı volt fokális jelleggel a neoplasia 

progressziója során.  

Az occludin expressziója a normális hámban megegyezett a claudin-2-vel, mindkét 

protein a basalis sejtekben volt megfigyelhetı. A pozitív sejtek számának növekedése 

CIN-ben mindkét TJ protein esetében megfigyelhetı volt, azonban az occludin festés 

intenzitása jelentısen csökkent CIN-ben és fokális jellegő volt CIS-ben, szemben a 

claudin-2-vel. 

 

5.5. A syndecan-1 reakció a normális cervicalis hámban intenzív 

membranózus festıdést mutatott a parabasalis és intermedier rétegekben. A 

syndecan-1 reakció intenzitása nem változott a CIN I-II léziókban és kiterjedt a hám 

felsıbb rétegeire. A reakció intenzitása azonban csökkent és gócossá vált a CIS-ben.  

A syndecan-1 reakció hasonló lokalizációt mutatott a claudin-1, -4, és -7-hez a normális 

hámban. A reakció kiterjedése, azaz a pozitívan reagáló sejtek száma ugyancsak 

megfigyelhetı volt, a fenti claudinokhoz hasonlóan.   
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5.6. Összefoglalóan megállapítható, hogy az összes, a normális cervicalis 

laphámban is jelenlévı vizsgált claudin, occludin és a syndecan-1 expresszió 

jelentısen növekedett a cervicalis intraepithelialis neoplasiában a normális hámhoz 

viszonyítva. A fenti TJ proteinek expressziója viszont jelentısen csökkent az invazív 

carcinomában a CIN léziókhoz viszonyítva, bár a claudinok expressziója 

meghaladta a normális hámban mért értéket.  

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK,  A VIZSGÁLATOK JELENT İSÉGE 

 

 Elsıként igazoltuk a világon, hogy a cervicalis carcinogenesis folyamatában 

számos TJ protein expressziója jelentısen megváltozik. A praemalignus cervicalis 

elváltozásokban fokozódott az egyes claudinok expressziója. Ezen megfigyelés arra 

utal, hogy a TJ módosulása, mely ismert a carcinogenesis során, nem feltétlenül az egyes 

TJ-t alkotó proteinek elvesztésével jár, ellenkezıleg, átmenetileg fokozott expresszió 

mutatható ki, legalábbis a korai szakaszokban. Számos adat igazolta vizsgálataink 

elkezdését és közlését követıen az irodalomban, hogy ez más szervek laphám eredető 

praemalignus elváltozásiban is hasonlóan történik. A nagyobb mennyiségben kimutatható 

TJ protein jelenléte, mely a praemalignus léziókban észlelhetı, nem feltétlenül jelenti 

azonban a TJ funkció „erısödését”, azaz a sejtkapcsolatok szorosabbá válását, hanem 

ellenkezıleg, a barrier és permeabilitási funkció károsodását jelezheti, mely kedvezhet a 

daganatsejtek disszociációjának, a sejtkapcsolatok lazulásának és a növekedési faktorok 

hatásának fokozott érvényesülését teszi lehetıvé.  

 A vizsgált claudinok expressziójának jelentıs növekedése a daganatelıtti 

elváltozásokban a sejtkapcsolatok alakulását új megvilágításba helyezi. A fenti eltérések 

arra utalnak, hogy a sejtkapcsolatok TJ-fehérjék által történı szabályozása a protein 

összetevık igen bonyolult kölcsönhatásának az eredménye, mely nem feltétlenül követi 

az elvárt mennyiségi „csökkenés” lehetıségét. A TJ pontosan felépített molekuláris 

szerkezetében az egyedi összetevık arányának megváltozása is alapvetı funkcionális 

zavart eredményezhet. A leírt TJ fehérjék expressziójának a fokozódása, elsısorban a 

claudin-1 esetében, a „rezisztens” típusú laphám praemalignus szakaszait jellemzı 
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elváltozás. Mindez azt a reményt nyújthatja, hogy a fokozott claudin expresszió 

kiegészítı markerként jelezheti a korai eltéréseket a cervicalis carcinogenesisben. 

Diagnosztikus felhasználása mind az immunhisztokémiai, mind az immuncitokémiai 

vizsgálatok során felmerülhet. 

 A T1+T2 laphámrákokban a TJ fehérjék expressziójának jelentıs csökkenése volt 

megfigyelhetı a praemalignus elváltozásokhoz viszonyítva, azonban magasabb volt a 

normális hámban detektált értékekhez viszonyítva. Ezen adatainkat munkánk 

megjelenése óta számosan igazolták az irodalomban, hivatkozva megfigyeléseinkre. 

Meglepı, hogy a TJ proteinek még jelentıs mennyiségben kimutathatók az invázió során 

és fokozottabban expresszálódhatnak a daganatban, mint a normális hámban. Ezen adatok 

a sejtkapcsolatok szabályzása igen bonyolult folyamátát mutatják a carcinogenesis 

folyamatában. 
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